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Місто Ерентерія розташоване на березі Атлантичного океану. Ця місцевість є 
головним районом регіону Оарсоалдеа, третій муніципалітет в Гіпузкоа за 
кількістю жителів і знаходиться на відстані 7 -ми кілометрів від столиці Гіпузкоа 
міста  Доностія-Сан Себастьян. На сьогоднішній день місто Ерентерія нараховує 
39.493 жителів, саме тому завжди рахувалося місцем затишку для всіх хто потребує. 
Наразі, місто складається із більш ніж 80-ти культурних витоків.
У цьому путівнику з прийому та ресурсів ви зможете знайти всю необхідну для вас 
інформацію, якщо ви щойно прибули до міста. Путівник містить основні кроки 
якими потрібно керуватися, зокрема , що стосується ресурсів та послуг . 
Послідовність презентації , що вказаний у посібнику, не є пов’язаний із порядком 
пріоритетів. Кожен  сам для себе вирішує, які пріоритети розставити в залежності 
від вашої ситуації.
Мета цього посібника – запропонувати практичну та якісну інформацію кожному, 
хто тільки що прибув до міста для полегшення його інтеграції та допомогти 
практично орієнтуватися у місцевості. З цієї причини вся інформацію надана 
державними службами, соціальними робітниками та іншими існуючими 
організаціями в цьому муніципалітеті, групується в посібнику за темами і кожен з 
легкістю може знайти та скористатися потрібною для нього інформацією.

Райони
Місто Ерентерія складається із 15 районів. Кожен район має свою асоціацію сусідів, 
дякуючи яким можна знайти безліч публікації та пропозицій. 

     https://errenteria.eus/es/municipio/conoce-el-municipio/

Протокол прийому
Municipiul Errenteria dispune de un protocol de primire pe care îl aplică în colaborare cu 
Муніципалітет Ерентерії має протокол прийому, за допомоги підрайонної організації 
Культурного різноманіття та співпраці з департаментом з розвитку прав людини 
міської ради. Мета цього протоколу – гарантувати автономію нових жителів міста та 
допомогти їм стратегічно скоординувати своє прожиття в місті та заохочувати до 
співпраці. У посібнику надається інформація про вивчення навколишнього 
середовища, можливість вивчення мови, працевлаштування, доступ до освіти тощо.

За підтримки департаменту культурного різноманіття співробітництва в галузі 
розвитку та прав людини. 

      Санта Клара, 18 bajo
      aniztasuna@errenteria.eus
      https://errenteria.eus/es/diversidad/

943 449 596

673 062 482
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Перепис населення
Муніципальний реєстр - це адміністративний реєстр, що зобов’язує всіх 
проживаючих в місті до обов’язкової реєстрації. Цей запис підтверджує ваше 
постійне місце проживання. Факт реєстрації дає можливість отримати доступ до 
певних державних послуг.

Будь-яка іноземна особа, яка не є членом ЄС, якщо вона не має постійного місця 
проживання, зобов’язана поновлювати реєстрацію раз на два роки. Якщо ви не 
поновили реєстр, це може розцінюватися, як ваша відмова від перепису чи 
реєстрації (стаття 16т Закону про основи місцевого режиму)

ZU! Zure Udala, муніципальна служба інформації та загальної уваги
      Herriko Plaza з/п(цокольний поверх)
Години прийому
понеділок, середа та п’ятниця: 7:30-15:30
вівторок,четвер:7:30-20:00
      zu@errenteria.eus
      www.errenteria.eus

Інші організації
Муніципальна поліція-цілодобово

      Масті-Лоїді, 2

Служба безпеки та надзвичайних ситуацій уряду Країни Басків
Єдиний телефон для надзвичайних ситуацій-цілодобове безкоштовне обслуговування 
(пожежники,лікарі швидкої допомоги,Ерцайнца)

Арартеко-Баська делегація адвокатської діяльності по захисту громадян в 
Гіпузкоа

     Авеніда Свободи,26-Доностіа
      arartekoa@ararteko.eus          

Реєстрація та загальна інформація
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943 420 888

943 449 600  

943 344 343 

Рівність жінок і чоловіків
Ми вважаємо, що в усіх сферах життя , як жінки так і чоловіки мають мати рівні 
можливості та  права,а також відійти від стереотипів що до гендерної рівності.

Культурне різноманіття
Ми віримо а співіснування всіх культур та їх різноманіття, засноване на визнанні та 
повазі один до одного , утворюючи великий скарб різних культур.

Екологія
Ми цінуємо методи, які захищають і дбають про навколишнє середовище.

Участь
Ми сприяємо участі громадян через активну громадську позицію, що намагається 
змінити своє індивідуальне та соціальне середовище.

Умови співіснування 04

udaltzaingoa@errenteria.eus

      www.ararteko.net 



Доступ до системи громадського здоров’я. Осакідеца.
Кожен має можливість отримати доступ до державної системи охорони здоров’я. 
Ви можете отримати інформацію та роз’яснення щодо окремих прав , 
звернувшись до найближчого до вашого дому медичного центру.

Процедури що до умов імміграції 
Щоб отримати інформацію про становище іноземця, зверніться до офісу 
безкоштовної юридичної консультації СОС Расізмо в Ерентерії, що належить до 
мережі « Aholku Sarea» уряду Країни Басків.

 Корінний звіт.  Якщо іноземець з будь-яких особистих причин, хоче отримати 
дозвіл на проживання або роботу, корінний звіт допоможе довести ,що ви 
отримали достатній ступінь соціальної інтеграції.

 Звіт про проживання. Якщо іноземець має постійне місце проживання в 
муніципалітеті Баскської автономії є достатньою акредитацією легального 
перебування, а також допоможе йому при поданні заявки на отримання житла чи 
возз’єднання сім’ї.

 Звіт про інтеграцію. Якщо іноземець має поновити вид на проживання або 
дозвіл на проживання та роботу, звіт про інтеграцію здійснюється з вимог 
соціальної інтеграції, дає змогу представити нові елементи ,які засвідчують 
зусилля, що докладаються для успішного соціального інтегрування.

Медичний центр «Ізтьєта»  - 08:00-20:00  
Надзвичайні ситуації 24тгодини
      Авеніда де Лесо,б/н
      correo.csiztieta@osakidetza.eus 

Бераунський медичний центр  - 08:00-20:00       
      Гальцараборда, 67
      correo.csberaun@osakidetza.eus

Територіальна делегація охорони здоров’я Гіпузкоа
      Авеніда де Санчо Сабіо,35-Доностіа
      www.osakidetza.eus

Інформація про правову систему

Медицина

Куди звертатися?

943 007 940

943 006 570

943 023 000
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 Навчання дітей у віці від 6 до 16 років є безкоштовним та обов’язковим.
0-2 роки: Дитячий садок
3-12 років: Центри дошкільної освіти та початкової освіти / коледжі
12-16 років: Центри середньої освіти / Коледжі
16-18 років: Середні шкільні центри / коледжі

 Освітні моделі
«Д» : Усе викладання ведеться баскською мовою, за винятком іспанської мови
 «В» : Викладання двомовне, тобто викладається баскською та іспанською мовами
 «А» : Усе викладання ведеться іспанською мовою, за винятком баскської теми  (в 
Ерентарії немає моделі А)

Куди звертатися?

Офіс СОС з расизму Оарсоалдеа
      Павло Іглесіас,11-будинок Оарсо,2 поверх
      sosoarsoaldea@gmail.com
      www.mugak.eu  

Баскський уряд
      report@euskadi.eus   
      www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus

Юридичні послуги для іноземців
      Уряд Басків (Департамент зайнятості та соціальної політики)
      asesoria@euskadi.eus 

Субделегація Уряду в Гіпузкоа – Естранхерія
      Площа Піо 12,6(запис  вулиці  Хав’єр Баркайстегі)-Доностіа
      o�ce_extranjeros.gipuzkoa@correo.gob.es

Національна поліція- процедури, що здійснюються громадськими особам
      Пасео де Урумеа,17-Доностіа
      www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/

Притулок і біженці- Прийом і консультації
Комісія з допомоги біженцям в  Країні Басків(CEAR)
      Вулиця де лос Амескета ,3- Доностія
      info@cear-euskadi.org

Інші ресурси

Мережа Бердіна-Оарсоалдеа проти дискримінації через расизм та ксенофобію 
     Павло Іглесіас,11- будинок Оарсо,2 поверх
      sosoarsoaldea@gmail.com
      www.mugak.eu

Шкільне навчання. Дитячі та юнацькі ресурси

658 749 756

012
945 018 000

900 840 890

900 449 810

943 242 483

658 749 756

943 989 110/20
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Першим кроком є реєстрація. 
Для цього у відповідний термін потрібно подати запит. Згодом, як тільки попередній 
список буде опублікований, кінцевий термін подання оскарження і нарешті 
публікується остаточний список.
 Перш ніж робити запит, бажано отримати інформацію на такі теми:
 реєстрація та зарахування, положення, критерії, календар і порядок.

      http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educación/

Відділ молоді та міської освіти
Понеділок - п'ятниця: 08:00-14:00

      Пабло Іглесіаса, 3 (перший поверх) - Меркатузар (перший поверх)
       hezkuntza@errenteria.eus
      https://gazteria.errenteria.eus/departamento-educacion

Куди звертатися?

Територіальна делегація освіти Гіпускоа
      Андія, 13 - Доностия
      huisgcen@euskadi.eus 

 Список освітніх центрів в Еррентерії
      https://gazteria.errenteria.eus/es/project/oferta-educativa-en-errenteria/

Додаткове навчання - від 15-17 років
Центри професійної підготовки та школи в Еррентерії

Центр професійної ініціації (CIP)
      Барріо Алаберга, 38Б
      info@fpberrenteria.eus
      http://ciperrenteria.com/

Вищий навчальний заклад Дон Боско де Еррентерії (IEFPS)
     Карретера Сан-Маркос, з/п
     donbosco@fpdonbosco.com
     http://www.donbosco.hezkuntza.net

Участь батьків
 Асоціація матерів і батьків випускників (АМПА)
Освітні центри через Асоціацію мам і тат студентів (АМПА)це простір для участі. 
Інформацію можна отримати в кожному навчальному закладі.

 Ресурси для дозвілля дітей та молоді
Сім'я Гнея
Це критий простір, пристосований для відпочинку дітей від 0 до 6 років та їхніх 
батьків чи репетиторів. Для гри всією сім’єю пропонуються різні освітні ресурси  
Сім'я Йоласеан
Це діяльність, спрямована на дозвілля дітей віком від 6 до 12 років та їхніх батьків, 
сприяння та використання баскської мови під час спільної гри. Це відбувається в 
громадських місцях. 

943 022 852
943 022 850

943 510 067
943 529 533

943 510 450/54/58

943 449 606 
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навколишнім середовищем у дружній атмосфері

      Угарріца, 1
      biblioteka.lekuona@errenteria.eus
      

Герріко плаза, з/п (1-й поверх) euskara@errenteria.net

 Куди піти, щоб вивчити баскську мову?

Муніципальна мережа Еускальтегі:
Мігель Сабалета, 14 euskaltegi@errenteria.eus
www.udaleuskaltegiak.eus/es/errenteriako-euskaltegia

Вивчення мови

      

943 449 635 

943 449 680

943 449613
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Бібліотеки іграшок і муніципальні Газтелекус
Це центри зустрічі, обладнані для дитячого та молодіжного віку, розташовані в різних 
мікрорайонах муніципалітету. Ці простори пропонують розважальні заходи через 
вихователів та вихованців.
Бібліотеки іграшок: від 6 до 12 років
Ґазтелекус: від 13 до 18 років
Куадрилатегі: Це програма, яка сприяє розвитку звички використовувати баскську 
мову та насолоджуватися.

Для молоді від 12 до 16 років.  Під час канікул.
Денні  табори: Денні заходи, згруповані як літні табори, відкриті для дітей 4-6 років і 7-12 років
Табори: Тривалістю 10 днів, у дві зміни, для хлопчиків і дівчаток від 12 до 16 років
Шкільний спорт: Це спортивні заходи, розраховані на школярів від 6 до 12 років у межах
 шкільної програми, дуже корисний для дівчат і хлопчиків як для їх фізичного розвитку, так і 
для  стосунків між ними.
Інформацію можна  дізнатися у вересні у своєму навчальному закладі
 Дитяча міська публічна бібліотека
Є книги та аудіовізуальні матеріали для хлопчиків і дівчаток, які можна використовувати 
самостійно на місці ,або  взяти їх через систему позики.
 Бібліотекою  також організовують заняття для дівчат і хлопчиків від 0 до 14 років, та для 
їхніх батьків чи опікунів.

У Баскському автономному співтоваристві ми маємо дві офіційні мови: Баскська та 
іспанська.
 Тому ми опинилися в двомовному суспільстві. 
Вивчення цих двох мов допоможе вам краще інтегруватися у суспільстві та подолати бар’єр 
до працевлаштування
 На певних роботах знання баскської мови є обов’язковим, і це також враховується  у звіті 
про вкорінення.

 Департамент мовної політики міста
 Інформація щодо баскської мови (курси, послуги перекладу, лінгвістичні поради, проекти 
мовного бартеру, інформація про екзамени ...)

Еускальтегіс: Вони є центрами як для навчання, так і для вдосконалення баскської мови осіб 
старше 16 років. Курси  баскської мови викладаються протягом року.
 Інформацію про курси, які вони пропонують, а також умови
 Реєстрація можна отримати на їх сторінках.

 



Асоціації

Lau Haizetara Euskararen Topagunea
      Пабло Іглесіас, 11
      bulegoa@lauhaizetara.net

 Асоціація Банаіз Багара
      ninaizgugara@gmail.com
     www.ninaizgugara.org

Куди  звертатися, щоб  вивчити баскську та іспанську мову?

Постійна освіта дорослих (EPA)
       Мігель Сабалета, 14 років
      012168aa@hezkuntza.net

 Інші мови
 Офіційні мовні школи
Це державні школи, які пропонують можливість вивчення різних мов.

www.eoieuskadi.net/es/home.php

 Найближче до Еррентерії:

 Доностия
    Пасео-де-Біскайя, 22

      info@eoidonheo.org 

Я біжу
      Мера Сакаса, 13  
      013028admin@hezkuntza.net 

Самонавчання

ГАБЕ
      www.habe.euskadi.eus

Муніципальна публічна бібліотека 
 Вони пропонують великі кошти та ресурси для самостійного навчання.

       Угарріца, 1
      biblioteka.lekuona@errenteria.eus 

943 344 322

943 340 143

645 733 818 

943 526 486

943 286 312 

943 449 635

943 626 391
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Куди звертатися?

  Агентство регіонального розвитку Оарсоалдеа
       Олібет, 6-бас
       olibet@oarsoaldea.eus  
      www.oarsoaldea.eus

Ланбіде(баскська служба зайнятості)
      Моріс Равель, 14-16
      https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/

СЕПЕ
     Моріс Равель, 14-16 
     www.sepe.es

Профспілки

Інформація для омологації ступенів, поради та допомога

 Культурна асоціація соціального сприяння БІДЕС-БІДЕ

      вул.Урданета, 4 - 6 ДК - Зарауц

     https://bidezbide.wordpress.com

      

           bidezbide@hotmail.com
           homologacionbidezbide@gmail.com

 Навчання і робота. Атестація кваліфікації 

  

Соціальна допомога

901 119 999
943 980 598 

945 160 600
630 305 452

943 510 200

654 051 231 
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 Для пошуку роботи та/або навчання ви можете перейти до таких місць:

Це асоціації, які служать для роз’яснення сумнівів та пізнання світу праці та трудових 
прав.

 Основні соціальні послуги
З одного боку, муніципальні соціальні служби сприяють автономії, захисту та
 соціальній інтеграції людей; у свою чергу, вони пропонують допомогу особам та 
сім'ям, які є соціально незахищеним, відсутність захисту, відчуження
 соціальне та/або гендерне насильство.
 Кожна особа, яка проживає в муніципалітеті, має право на отримання інформації 
про послуги та переваги Баскської системи соціальних послуг для охоплення 
соціальних потреб, яких він потребує.



Доступ до державного житла 
  ( запит інформації щодо оренди та покупки)
Etxebide
Баскська житлова служба - Zuzenean
      Андія, 13 - Доностия       www.etxebide.euskadi.eus

 Муніципальні соціальні служби
      Санта-Клара, 18-ниж
      gizarte.zerbitzuak@errenteria.eus

Інша інформація, що цікавить: цілодобовий безкоштовний телефон

Надзвичайні соціальні ситуації провінційної ради Гіпускоа 

Гендерне насильство уряду Басків

Увага до дітей та молоді Баскський уряд

 Асоціації та організації

 

Доностия-Сан-Себастьян, 3
      renteria@cruzroja.es
      www.cruzroja.es

 

      вулиця Мадалена, 18
      ekialde2@caritasgi.org
      www.caritasgi.org

Аррат (соціально-правове поле)
      arrats@arrats.org
      www.arrats.org

 Місце проживання  

943 511 605

688 682 679

900 840 111/016

943 449 604

012
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 Pasaia kalea, 7-ниж      

943 116 516

Культурна асоціація «Альбір».

      asociación.albir@hotmail.com
      www.arrats.org

943 902 873

943 340 204

619 685 063
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Червоний Хрест-Gurutze Gorria Errenteria 
Лобровільна гуманітарна організація, яка надає вичерпні відповіді людям  
Вразливим, з точки зору розвитку людини та громади, посилюючи їх індивідуальні 
можливості в їх соціальному контексті.

Карітас
Некомерційна організація, яка пропонує різні види послуг через парафії кожного 
мікрорайону. Доппомога соціального характеру.



 Муніципальний відділ рівності
      Herriko plaza з/п (1-й поверх)       berdintasuna@errenteria.eus

Очільник

 Рада рівності

Емакумен Етшеа

 Парк Тхіріта, с/п
emakumeenetxea@errenteria.eus 
eskolafeminista@errenteria.eus

 Рівність жінок і чоловіків

943 449 576

943 449 630
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Рада з питань рівності Еррентерії є органом участі громадян, утворений
 міською радою громадян, колективів та об’єднань, які працюють на користь 
 рівністі  жінок та чоловіків.

Emakumeen Etxea – це місце зустрічі, навчання, дебатів та роздумів для всіх
 Жінок з Еррентерії та регіону.
Час роботи:  09:00-13:00 понеділок і п'ятниця
   16:00-20:00 вівторок, середа та четвер
Ви можете знайти вказівки щодо: 
- юридичні питання сексуальне насильство, сексуальні домагання, сімейне право, пенсії для 
вдівства ...)
- психологічні та сексуальні проблеми
- омологація навчальних та навчальних маршрутів
* Обов'язковий попередній запис

Феміністська школа
Організовувати курси, групи та семінари для розширення прав і можливостей жінок 
протягом року з феміністської точки зору.

www.errenteria.eus

Відділ рівності міської ради Ерентерії має на меті сприяти
 політики , спрямованої на досягнення рівності між жінками і чоловіками, а також на 
сексуальне та гендерне розмаїття
 Стать.
 Ви можете отримати інформацію про послуги, курси та заходи, асоціації
 жінок, феміністичних асоціацій, асоціацій ЛГТБІ...

Культура і бібліотека

Відділи культури та бібліотеки міської ради Еррентерії пропонують безліч
Ініціатив, програм та заходів: концерти, кіно, майстер-класи, театр, виставки, 
вечірки.
(Санто-Томас, Мадаленас, Сан-Марко) та фестивалі (Атлантика, Фестиваль де 
Кортос) разом із асоціаціаціями муніципалітету.
 Фабрика Лекуона
  Новий культурний центр, який включає в себе:
  Муніципальну бібліотеку ,а також мальовничий простір для дозвілля
 На  додаток до розвитку широка програма заходів через Площу Геррітер



Муніципальне управління спорту
      kirolak@errenteria.eus
      http://kirolak.errenteria.eus/es/html/index.shtml

Картка Корективної Культури

Лекуона Фабрика

      Угариця, 1 
      kulturakreaktiboa@errenteria.eus

       Угарріца, 1
      biblioteka.lekuona@errenteria.eus

      https://kultura.errenteria.eus/

      Альфонсо XI, з/п
      musikal@errenteria.eus
     https://musikal.errenteria.eus/es/

       Угарица 1
      https://kultura.errenteria.eus/es/consigue-la-tarjeta/

943 449 634

943 449 635

Це карта з кількома перевагами: ви можете отримати знижку, або до неї можна 
використовувати послуги бібліотечного абонементу.
Картка безкоштовна, її може отримати кожен бажаючий в відділі реєстрації Центру 
культури
Лекуона Фабрика

Муніципальна публічна бібліотека
Бібліотека доступна для всіх громадян від 0 до +100 років.
Широкий вибір літератури, якою можна скористатися у  приміщенні або взяти додому 
в позику.
 Крім того, він має такі ресурси: Існуючі фонди в Reading Network
Euskadi Public, eLiburutegia (цифрова бібліотека), eFilm (онлайн-фільми), Інтернет 
заходи, екскурсії, журнали, газети та частина матеріалів різними мовами.

943 449 633

Муніципальна школа музики і танцю
Школа пропонує музичне та танцювальне навчання для будь-якого віку як у групах, так 
і в індивідуальному порядку.

Квитки на шоу та заходи
      sarrerak.errenteria.eus

Спорт

Нижче наведено муніципальні приміщення для спортивних заходів.
 Вони пропонують багато видів курсів і багато заходів, орієнтованих на:
 Немовлят, дітей, молоді та дорослого населення.
 Для отримання додаткової інформації про курси та про засоби:

943 449 691

Муніципальне управління культури – Креативна Культура
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943 449 690

943 524 381
687 920 428

943 344 423

943 344 423

680 633 482

943 528 188

Навколишнє середовище: ЕКОАКТИВНІСТЬ
Вибірковий збір відходів
Він базується на наявності 5 контейнерів на дорогах загального користування.
Коричневий контейнер (органічні речовини або біовідходи)
Сірий контейнер(залишок або фракція відбракування, тобто не підлягає  
вторинній переробці) встановлені в усіх мікрорайонах і вулицях.
 Місто. 
Розподіл вдома та переробка відході є обов’язковим
 Два згадані контейнери можна відкрити лише за допомогою електронної картки. 
Щоб правильно скористатися контейнером ви можете отримати безкоштовно: 
посібник з утилізації, електронну картку, коричневий контейнер і компостовані 
пакети. 
Реєстрація в службі СУ
 Природні заповідні території
Еррентерії знаходиться в двох  природних просторах :
Природній  парк і Особлива зона Охорони (ZEC) Аяко Гаррія (Натуральна 
природня мережа 2000) і парку Лау Гайзета.
В обох ви зможете насолоджуватися його природним біорізноманіттям та 
культурною спадщиною: середовищем проживання та природними ландшафтами, 
флора і фауна, річки і ліси, історичні пам'ятки (Мегалітичні станції с Txoritokieta та 
Igoin-Akola), екскурсії, ...

Більше інформації на сайті Департаменту екології:
ingurumena.errenteria.eus/es/

Спортивний центр Гальцараборда
      Аяко Харрія, с/н
      galtzarabordakiroldegia@errenteria.eus
      www.errenteria.eus

Спортивний центр Фандерія
       Фандерія, с/н
      fanderiakiroldegia@errenteria.eus
      www.errenteria.eus

Басейн - Спортивний центр
Фронтон
Футбольне поле

Бераунська спортивна зона (У другій половині дня)
      Calle Beraun, з/п
Футбольне поле
Фронтон

Відкриті басейни Бераун  (літній сезон)
      С / Гальцараборда, 65
      beraunkiroldegia@errenteria.eus
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Вітання
Привіт
Ласкаво просимо!
Доброго ранку!
Доброго дня!
Доброго вечора!
Відпочинь!
До побачення!
До побачення!
Дякую!
Нема проблем!

Фрази для розмов
Як справи?
Добре!
Пагано!
Більш меньш!
Як вас звати?
Мене звати ...
Звідки ти?
Я з ...
І ти?
Де ти мешкаєш?
Я живу в Еррентерії
Що ти любиш робити?
Мені подобається робити....

Числа
Один
Два
Три
Чотири
П'ять
Шість
Сім
Вісім
Дев'ять
Десять

СЛОВНИК 15

Agurrak
Kaixo!
Ongi etorri!
Egun on!
Arratsalde on!
Gabon!
Ondo lo egin
Agur!
Gero arte!
Eskerrik asko!
Ez horregatik!

Elkarrizketak
Zer moduz zaude?
Ongi!
Gaizki !
Erdipurdi!
Nola deitzen zara?
Nire izena ... da
Nongoa zara?
Ni ...koa naiz.
Eta zu?
Non bizi zara?
Ni Errenterian bizi naiz
Zer gustatzen zaizu egitea?
Niri ... egitea gustatzen zait.

Zenbakiak
Bat 
Bi
Hiru 
Lau 
Bost 
Sei 
Zazpi 
Zortzi 
Bederatzi
Hamar


